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ВСТУП
1. Мета дисципліни – формування системи базових знань, вмінь і навичок філософського
мислення для розв’язання складних спеціалізованих завдань та практичних проблем у галузі
права. Утвердження інтегративної і пошукової ролі філософії як основи і системи
обґрунтування особистісного і фахового знання і розуміння.
2. Вимоги до опанування навчальної дисципліни:
1. До початку вивчення цього курсу студенти мають знати основні етапи та
характеристики
історико-культурного
процесу;
володіти
основними
фактологічними знаннями гуманітарного і суспільствознавчого характеру.
2. Вміти збирати та інтерпретувати інформацію щодо феноменів та явищ суспільства,
суспільних процесів та подій; застосовувати основні поняття в аналізі соціальних,
політичних, економічних, правових явищ та процесів; виявляти сучасні
особливості співіснування людських спільнот і суспільств в умовах глобалізації;
планувати і оцінювати власну роботу; застосовувати інтерактивні і мультимедійні
засоби.
3. Володітинавичками роботи з гуманітарними текстами; продукування складних
усних і письмових повідомлень; взаємодії і співробітництва у навчанні у ситуаціях
пошукового характеру.
3. Анотація навчальної дисципліни: дисципліна «Філософія» належить до переліку
обов’язкових дисциплін ЗВО та викладається у V семестрі бакалаврату. Навчальна
дисципліна знайомить студентів із філософською думкою, у її історичному розвитку і
наявному стані та в системно-теоретичному вигляді, як з фундаментальним способом
культурної рефлексії та осягнення засад буття, пізнання і людської діяльності, забезпечення
автономії розуму, відкриття можливостей мислення та інтелектуального пошуку,
самовизначення людини.
4. Завдання (навчальні цілі) – системне опанування базових основ філософії (обізнаність
здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти в існуючих у розвиткові
філософської думки традиціях, вченнях, методологіях, основних філософських проблемах
та класичних й некласичних підходах до їх осмислення); набуття навичок, що формують
вправність мислення, розвиненість рефлексії, здатність до інтелектуальної комунікації,
мовно-текстологічну здатність та особисту ціннісно-вольову налаштованість.
5. Результати навчання:
В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:
Результат навчання
Відсоток у
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація 4.
Методи викладання Методи
підсумковій
автономність та відповідальність)
і навчання
оцінювання
оцінці
з
К
дисципліни
Результат навчання
Код
Знати і розуміти:
інтелектуальне
1
й соціокультурне
лекція,
усна відповідь,
5
1.1 призначення
філософії,
її самостійна робота
контрольна
пізнавальні та культуроутворюючі
робота,
можливості, історичну роль;
екзаменаційна
робота
змістовні
1
відмінності філософії від
семінар,
усна відповідь,
5
1.2 інших форм мислення;
самостійна робота
контрольна
робота,
екзаменаційна
робота
структуру
1
філософського знання,
лекція,
усна відповідь,
5
1.3 розмаїття
та
особливості семінар, самостійна контрольна

1.4

1.5

1.6

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

філософських дисциплін, їх ролі в робота
обґрунтуванні
та
розвиткові
людського
мислення,
пізнання
світу, культури та суспільства;
особливості
1
поступу філософії,
лекція,
етапи і логіку її розвитку;
самостійна робота

робота,
екзаменаційна
робота

контрольна
робота,
екзаменаційна
робота
місця
1
вітчизняної інтелектуальної
лекція,
контрольна
традиції у світовій;
самостійна робота
робота,
екзаменаційна
робота
еволюцію
1
основних філософських
лекції,
усна відповідь,
ідей та проблем, напрями і тенденції семінари,самостійна контрольна
сучасного філософського дискурсу, робота
робота,
їх
зв’язок
з
попередньою
екзаменаційна
інтелектуальною історією.
робота
Вміти:
логічно,
2
послідовно
та
семінари,
усна відповідь,
аргументовано усно і письмово самостійна робота
контрольна
висловлювати міркування щодо
робота,
основних філософських проблем в
екзаменаційна
контексті сучасних соціокультурних
робота,
процесів , що забезпечує здатність
гуманітарний
до абстрактного мислення, аналізу
практикум
та синтезу;
виділяти
2
підстави власних та інших
семінар,
усна відповідь,
міркувань, здатність відрізняти самостійна робота
контрольна
суб’єктивні, спонтанні складові
робота,
суджень
від
об’єктивних
і
екзаменаційна
аргументованих, вміти надавати
робота
перевагу останнім;
виявляти,
2
ставити та вирішувати
семінар,
контрольна
проблеми
із
застосуванням самостійна робота
робота,
філософських категорій
екзаменаційна
робота,
гуманітарний
практикум
аналізувати
1
та
інтерпретувати
семінар,
усна відповідь,
гуманітарний текст, виокремлювати самостійна робота
контрольна
та
відтворювати
смислову
робота,
структуру тексту, виділяти ідеї,
гуманітарний
категорії, світоглядні генералізації;
практикум
реферувати,
1
рецензувати
й
семінар,
усна відповідь,
коментувати
першоджерела
та самостійна робота
контрольна
дослідницьку
літературу
з
робота,
філософської проблематики;
гуманітарний

6

5

14

5

10

5

10

5

2.6

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

практикум
усна відповідь,
контрольна
робота,
екзаменаційна
робота,
гуманітарний
практикум

критично,
2
креативно і емпатійно
семінари,
оцінювати
результати самостійна робота
інтелектуальної праці;

Комунікація:
здатність
3
брати
участь
в
інтелектуальних
дискусіях,
концентруватися
на
значущих
складових судження, не переходячи
на особистості;
презентувати
3
результати
інтелектуальної праці та здійсненої
самостійної роботи у вигляді
доповідей,
повідомлень,
есе,
презентацій, конспектів;
проявляти
2
увагу і толерантність до
іншої (й інакшої) думки у процесі
інтелектуальної комунікації.
Автономність
та
відповідальність:
знаходити
4
необхідну інформацію з
різних джерел,упорядковувати її,
оцінювати
її
достовірність,
пояснювати значущість, приймати
обґрунтовані рішення;
демонструвати
4
вміння працювати в
колективі та самостійно, виявляти
ініціативу, уникати некритичного
слідування авторитетам;
мати
4
інтелектуальне
сумління,
чесність у справі формування і
вираження інтелектуальної позиції.

5

семінари,
самостійна робота

усна відповідь

3

семінари,
самостійна робота

усна відповідь,
гуманітарний
практикум

3

усна відповідь

3

семінари,
самостійна робота

усна відповідь,
гуманітарний
практикум

2

семінари,
самостійна робота

усна відповідь,
гуманітарний
практикум

5

семінари

семінари,
самостійна робота

усна відповідь,
4
4.3
контрольна
робота,
екзаменаційна
робота,
гуманітарний
практикум
6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами
навчання
Результати навчання дисципліни
1
1
2
4
4
Програмні результати навчання
1.3 2.1 2.3 3.2 4.1
ПРН 3

+

+

+
ПРН 6

+
+

+

+

ПРН 12

+
+

+
+

7.Структура курсу: у курсі передбачено 3 змістовні частини. Заняття проводяться у вигляді
лекцій, семінарів. Завершується дисципліна екзаменом.
Перша частина курсу «Вступ до філософії» присвячена осмисленню філософії як
інтелектуального і соціокультурного феномену, його екзистенційних витоків, суспільної
ролі, особливостей знання і мислення, історію поступу.
Друга частина курсу «Теоретична філософія» присвячена осмисленню теоретичної
філософії як строгого знання про фундаментальні засади буття і принципи його осягнення.
Третя частина курсу «Практична філософія» присвячена осмисленню практичної
філософії як знання про сутність, сенс і цінності людської діяльності в сферах культурного,
історичного, соціального, політичного, економічного буття.
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
Кількість годин
№
Назва лекції
Самостійн
п/п
Лекції
Семінари
а робота
Частина 1. Вступ до філософії
Тема 1. Філософія як самовизначення
1
2
2
людини
Тема 2. Філософія і світогляд
2
2
Тема 3. Філософія як система знання
3
2
4
Тема 4. Категорії філософії, їх зміст і функції
2
Тема 5. Основні етапи розвитку
5
філософської думки
2

6
7
8
9
10

11
12
13
14

Частина 2. Теоретична філософія
Тема 6. Філософське вчення про буття
Тема 7.Буття людини і природи
Тема 8. Філософія свідомості
Тема 9. Теоретико-методологічні засади
пізнання
Тема 10. Філософія мови
Частина 3. Практична філософія
Тема 11.Філософське осмислення
історичного процесу
Тема 12.Суспільство як предмет філософії
Тема 13.Філософське осмислення
політичного життя
Тема 14.Філософське осягнення
економічної сфери життєдіяльності
суспільства і людини

2
2
2
2
2

2
2
2
2

ВСЬОГО
2
28
Загальнийобсяг30год., в тому числі:
лекцій
–2год.
семінарів
– 0 год.
самостійної роботи-28год.
8. Схема формування оцінки:
Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе

+

оцінювання засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки –
результати навчання (знання1.1 – 1.6), що складає 40% від загальної оцінки та
оцінювання практичної підготовки – результати навчання (вміння2.1-2.6);
(комунікація3.1-3.3); (автономність та відповідальність4.1-4.3), що складає 60%
загальної оцінки.
Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі
засвоєння матеріалу з усіх двох частин та виконання самостійних робіт.
Оцінювання за формами контролю:
Види робіт
Семестрова кількість балів
Min – 24 бали
Max – 40 балів
1
Усна відповідь
Контрольна
робота
Гуманітарний
практикум

Самостійна індивідуальна
робота

1

а) усною відповіддю студента на семінарському занятті вважається доповідь (повне
і концептуальне розкриття окремого запитання семінару), доповнення, анонсована
дискусія, аргументована точка зору, відповідь на проблемні запитання;
б) у разі відсутності студента на семінарському занятті, розглянуті на семінарі
питання відпрацьовуються у письмовій формі;
в) загальна кількість балів за аудиторну роботу складає 30% від семестрової
кількості балів.
Підсумкове оцінювання у формі екзамену проводиться в наступному
семестрі:екзаменаційне оцінювання відбувається в письмовій формі. Білет складається з 3 питань,
кожне з яких оцінюється за шкалою 20 балів, що в загальному підсумку складає 60 балів.
При простому розрахунку отримуємо:
Семестрова
Екзамен
Підсумкова
кількість балів
оцінка
Мінімум
24
36
60
Максимум
40
60
100
Студент не допускається до екзамену, якщо під час семестру набрав менше 24 балів. Для допуску до
екзамену студент має здати всі контрольні роботи. Екзаменаційнаоцінка не може бути меншою 36
балів для отримання загальної позитивної оцінки за курс.
Шкала відповідності:
Відмінно / Excellent
90-100
Добре / Good
75-89
Задовільно / Satisfactory
60-74
Не зараховано / Fail
0-59
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
Основна (базова):
1. Історія української філософії: Підруч. / В.С.Горський, К.В.Кислюк – К.:
Либідь,2004.
2. Історіяфілософії: В 3-х т. / В.Татаркевич / Пер. з пол. − Львів: Свічадо, 1997-1999.
3. Історіяфілософії: Підруч. / За ред. В.І Ярошовця. – К. “Київськийуніверситет”, 2007.
4. Філософіяісторії:Підруч. / І.В. Бойченко - К.: Знання, 2000. – 723с.
5. Філософія: Навч. посіб. / Л.В. Губерський, І.Ф. Надольний, В.П. Андрущенко та ін.;
за ред. І.Ф. Надольного. – 8-ме вид., стер. – К.: Вікар, 2011.

6. Філософія: Підруч. / В.Л.Петрушенко – 4-те вид., виправл. і доповн. – Львів, 2009. –
506с.
7. Філософія: світ людини: Курс лекцій: Навч. посібник для студентів вищій
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